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القوعمدرسة                                      الصف السابع                                                   مادة الدراسات االجتماعية        

 
  أكمل العبارات التالية مبا يناسبهاالسؤال األول : 

 : النبااتت اليت تنمو طول العام دون تدخل اإلنسان  -1
 النبااتت الصحراوية   ( -النبااتت احلولية     -   النبااتت املعمرة )

  :النبااتت اليت تنمو عقب سقوط األمطار -2
 النبااتت الصحراوية   ( -    النبااتت احلولية -املعمرة   ) النبااتت  -3

 :حتول األرض الزراعية إىل أرض صحراوية -4

 فقر الرتبة  (  -               التصحر -) اجلفاف        

 :من األشجار احمللية يف دولة اإلمارات  -5

  (     الغاف    -      البلوط      -الكافور      )

 هدفها احملافظة على التقاليد اإلسالمية والبيئية العربية:ارقة توجد يف الشحديقة  -6

 احلديقة املائية (      -احلديقة العربية        -         احلديقة اإلسالمية)

 ااتت الطبيعية انتشارًا يف دولة اإلمارات :بالنأكثر أنواع  -7

 جار الصحراوية (األش   -      النبااتت احلولية    -     )   النبااتت املعمرة  

 خالصة جمموعة من التجارب الشعبية املتوارثة حول طرق العالج والشفاء:  -8

 الطب اإلسالمي(     -    الطب احلديث      -       الطب الشعيب)

 مكتشف املضادات احليوية العامل األملاين: -9

 كارل ويرب(       -     ألربت نيسر        -      بول إيرخل  )

 لني العامل :مكتشف البنس -10

 (    ألكسندر فلمنج   -  ألكسندر روالن       -       أنتوين فان     )         

 أشهر علماء الطب املسلمني والذي يلقب ابلشيخ الرئيس :  -11

 (       ابن سينا      - ابن النفيس    -     ي طرب ال    ) 

 

مارات العربية المتحدة ول/ النباتات المعمرة بدولة الإ
أ
 الدرس ال
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القوعمدرسة                                      الصف السابع                                                   مادة الدراسات االجتماعية        

  أجب عن األسئلة اآلتية السؤال الثاين : 
 ؟ااتت املعمرة أمهية النبما  -1

 إمداد الببيئة ابألكسجني -استمرار احلياة على سطح األرض                                 -

 تثبيت الرمال ومكافحة التصحر  -التخفيف من التغري املناخي                                       -

 تقوم عليها الصناعات اخلشبية  -       استخدامها كمراع لتغذية احليواانت                        -

 استخدام خشبها كوقود -توفري الطاقة                                                       -

 ؟يما أهداف احلديقة اإلسالمية اليت أنشأها الشيخ الدكتور سلطان بن حممد القامس -2
 .التقليد اإلسالمية والبيئية العربية تعزيز الوعي ضمن اطار التنمية املستدامة واحملافظة على -

 ما أهداف مشروع التمييز بني أنواع أشجار النخيل ؟ -3
 تقدمي الدعم للحفاظ على األصول الوراثية ألشجار النخيل  -

 إنشاء قاعدة بياانت ألنواع أشجار النخيل املوجودة يف الدولة  -

 ما أهداف مشروع بنك اجلينات؟ -4
 ا حبيث إذا انقرض أي نوع منها ميكن زراعته مرة أخرىجتميع النبااتت احمللية وتوثيقه -

 ؟ نوعا ما ما األسباب اليت جعلت دولة اإلمارات تتميز بطبيعة نباتية فقرية -5
 الذي تتميز ابلصيف الطويل اجلاف والشتاء الدافئ القصري املوقع اجلغرايف والظروف املناخية  -

 قلة األمطار ومعدالت التبخر العايل  -

 اتت الصحراء العوامل املناخية ؟نبا كيف تقاوم -6
 ختزن املياه يف أوراقها أو جذورها أو سيقاهنا -

 متتد جذورها لتصل إىل املياه اجلوفية  -
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القوعمدرسة                                      الصف السابع                                                   مادة الدراسات االجتماعية        

 ما أهم استخدامات النبااتت املعمرة ؟ -7
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القوعمدرسة                                      الصف السابع                                                   مادة الدراسات االجتماعية        

 :اخرت اإلجابة الصحيحة من بني البدائل لكل عبارة فيما أييت السؤال األول : 
 :ات العامل اجلديدمن قار   -1

 أورواب  (         -      أمريكا الشمالية      -)   أسيا      

  حيد قارة أمريكا الشمالية من جهة الشمال : -2

 (   احمليط اهلندي(       -احمليط اهلادي                    –      احمليط القطيب)           

 :حيد قارة أمريكا الشمالية من جهة الشرق    -3

 (  احمليط األطلنطي         –احمليط اهلندي                     -احمليط اهلادي            )           

 تقع قارة أمريكا الشمالية ابلنسبة خلط االستواء يف   : -4

 (الشرق            -        اجلنوب             -       الشمال)       

 : لوسطى يف قارة أمريكا الشماليةالنهر الذي جيري يف السهول ا -5

 األمازون (           -          املسيسيب          -) النيل                  

 احمليط الذي يفصل قارة أمريكا الشمالية عن قارة أورواب  -6

 ( األطلنطي          -اهلندي             -) اهلادي               

 مشاال. 83لية بني دائريت عرض :.........، متتد قارة أمريكا الشما -7

       (55        -          25          –        60) 

 من جبال قارة أمريكا الشمالية األبالش وكسكيد و: -8

 (روكي         -كلمنجارو                        -) االنديز                 

 يكا الشمالية يف :مير مدار السرطان ابلنسبة لقارة أمر  -9

 الوسط (              -             اجلنوب        -) الشمال                

 :1971اثلث دولة أقامت عالقات دبلوماسية رمسية مع دولة اإلمارات العربية املتحدة عام  -10

 كندا (             -روسيا                -          الوالايت املتحدة األمريكية)        

 أعلى جبال قارة أمريكا الشمالية  -11

 سريانيفادا (          -األبالش                     -              روكي)        

مريكا الشمالية /الثانيالدرس 
أ
مارات وا الإ  
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القوعمدرسة                                      الصف السابع                                                   مادة الدراسات االجتماعية        

 السؤال الثاين : مب تفسر  ) اذكر السبب(: 
 .متتع أمريكا الشمالية مبوقع جغرايف هام -1

 ن أطماع الدول القوية بسبب موقعها بني حميطني واسعني مما أعطاها احلماية م •
 .تنوع األقاليم املناخية يف قارة أمريكا الشمالية  -2

 بسبب اتساع املساحة  •
 ضيق السهول الساحلية الشرقية يف قارة أمريكا الشمالية . -3

 بسبب وجود جبال األبالش . •
 تعرض األجزاء الوسطى من الوالايت املتحدة للمؤثرات القطبية والبحرية الرطبة صيًفا . -4

 االمتداد الشمايل اجلنويب للجبال ووصول الرايح القادمة من احمليط القطيب مشاال.بسبب  •
 .سهولة اتصال قارة أمريكا الشمالية من مناطق التجمع السكاين يف غرب أورواب وشرق آسيا -5

 بسبب املوقع اجلغرايف املتميز. •
 .متتع سكان قارة أمريكا الشمالية مبستوى معيشي مرتفع  -6

 وارد الطبيعية مثل الزراعة ومصادر الطاقة.بسبب غناها ابمل •
 .نتاج الزراعي يف قارة أمريكا الشمالية ضخامة اإل -7

 بسبب اتساع املساحة واستخدام األساليب احلديثة يف الزراعة . •
 .زايدة اإلنتاج السمكي يف قارة أمريكا الشمالية  -8

 بسبب طول السواحل واستخدام األساليب احلديثة يف الصيد. •
 .تاج الصناعي يف قارة أمريكا الشمالية تطور اإلن -9

 بسبب وفرة مصادر الطاقة واأليدي العاملة ورؤوس األموال.  •
اهتمام دولة اإلمارات العربية املتحدة بتعزيز عالقاهتا وشراكتها االسرتاتيجية مع الوالايت  -10

 املتحدة األمريكية .
  .لبناء عالقات اقتصادية واجتماعية وسياسية على الصعيد الدويل •
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القوعمدرسة                                      الصف السابع                                                   مادة الدراسات االجتماعية        

 السؤال الثالث : ما النتائج املرتتبة على .
 انفتاح الدول واجملتمعات على بعضها البعض . -1

 إرساء أسس االستقرار والتنمية والتعايش السلمي        /        تعميق أواصر الصداقة والتقارب    •
 غين قارة أمريكا الشمالية ابملوارد الطبيعية . -2

 أصبحت من أكثر قارات العامل تقدًما /ارتفاع مستوى املعيشة للسكان   •
 السؤال الرابع: أكمل املخطط الذهين التايل:

  

 

 
 
 
 
 
 

 السؤال اخلامس : أمامك خريطة صماء لقارة أمريكا الشمالية ، اكتب ما تشر إليه األرقام اليت عليها 

 .................احمليط  -1
 ..........جبال .... -2

 ..........جبال..... -3

  هضبة ............. -4

 .........هنر ....... -5

 .........احمليط..... -6

 هضبة .............. -7

مريما الشمالية
أ
 مناطق توزع السكان  في قارة ا

 مناطق متوسطة الك ثافة .مناطق نادرة السكان) قليلة( مناطق مرتفعة الك ثافة) مزدحمة(

السهول الشرقية والساحل 
 الغربي

بسبب اعتدال المناخ وقيام 
 الصناعة

الصحاري الجليدية  في الشمال بسبب  
في الجنوب الغربي بسبب الصحاري 

 الحارة 
 في الغرب بسبب والجبال

 

 السهول الوسطى
 بسبب

 وجود الزراعة

1 

4 

3 

2 
6 

5 

طلنطي
أ
 ال

بالش
أ
 ال

 لبرادور 

 الميسيسبي

 الهادي

 روكي

7 

ادوكلور   
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القوعمدرسة                                      الصف السابع                                                   مادة الدراسات االجتماعية        

 اخرت اإلجابة الصحيحة من بني البدائل لكل عبارة فيما أييت السؤال األول : 
 أصغر قارة يف العامل:  -1

 (أورواب           -     امريكا الشمالية      -    أسرتاليا)   

  تبلغ مساحة قارة اسرتاليا : -2
  (  2مليون كم 30       - 2مليون كم  8.5            –     2مليون كم 24.2   )        

 حيد قارة اسرتاليا من جهة الشرق   : -3
 احمليط األطلنطي (         –  احمليط اهلادي           -)    احمليط اهلادي                   

 اليا من جهة الغرب  :قارة أسرت  حيد -4

 حبر أرافورا  (          -          احمليط اهلندي           -       ) احمليط القطيب      

 :حيد قارة أسرتاليا من الشمال  -5

 احمليط اهلادي (           -اخلليج االسرتايل الكبري                    -             ) حبر أرافورا      

 الذي يفصل بني قارة اسرتاليا واندونيسيا :  البحر -6

 ( حبر أرافورا          -حبر تسمان             -) البحر املتوسط               

 جنواب. 44متتد قارة أمريكا اسرتاليا بني دائريت عرض :.........،  -7

       (12        -          10          –        11) 

 التابعة لقارة اسرتاليا : هم اجلزرأمن  -8

 (تسمانيا         -جرينالند                       -         نيوغينيا)        

 يصب هنر فلندرز يف خليج :-9

 سبنسر (              -             كاربنتاراي          -) االسرتايل الكبري                 

 % من مساحة اسرتاليا :تقدر مساحة اهلضاب حبوايل ...... -10
        (56       -           65     -            50 ) 

 تعرف املرتفعات الشرقية يف اسرتاليا ابسم : -11

 السلسلة الوسطى (          -           السلسلة العظمى           -               السلسلة الشرقية)        

درس الثالثال  

 درس قارة اسرتاليا
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القوعمدرسة                                      الصف السابع                                                   مادة الدراسات االجتماعية        

 مناخية متشاهبة ومتميزة عن غريها:مساحة من األرض ذات خصائص  -12
 (  اإلقليم املناخي            -املناخ                -) الطقس                       

 دائرة العرض الرئيسية اليت متر بقارة اسرتاليا : -13
 ستواء  (خط اال            -          مدار اجلدي               -) مدار السرطان                   

 أقرب الدول اجملاورة لقارة اسرتاليا من جهة الشمال : -14
 كوراي اجلنوبية  (         -الصني              -        اندونيسيا)                

 يسود االقليم املومسي يف قارة اسرتاليا يف :  -15
 اجلنوب الشرقي  (           -الوسط              -          الشمال)               

 يبلغ عدد سكان قارة اسرتاليا حوايل ..........مليون نسمة: -16
               (31             -   41         -       51      ) 

 يرتكز السكان بصفة أساسية يف قارة اسرتاليا يف األقاليم : -17
 ( املعتدلة -شبه اجلافة                      -) اجلافة                           

 عاصمة اسرتاليا : -18
 ملبورن (             -       كانبريا             -) سيدين                         

 احملصول الرئيس يف قارة اسرتاليا : -19
 املواحل(           -قصب السكر                      -       القمح)                  

 تتصدر اسرتاليا دول العامل يف أعداد رؤوس : -20
 اإلبل  (            -          األغنام          -) األبقار                       

 من مصادر الطاقة املتجددة يف اسرتاليا : -21
 الغاز الطبيعي (          -        الرايح       -) الفحم                         

 

 معلم ثقايف مميز يقع على ميناء جاكسون  يف مدينة سيدين االسرتالية: -22

 صرح احملاربني (   -مبىن الربملان االسرتايل                -             دار األوربرا)            



10 

 

القوعمدرسة                                      الصف السابع                                                   مادة الدراسات االجتماعية        

 السؤال الثاين : مب تفسر  ) اذكر السبب(: 
 يق السهل الساحلي  الشرقي املطل على احمليط اهلادي  يف قارة اسرتاليا.ض -1

 بسبب وجود جبال احلاجز االسرتايل الكبري   •

 تنوع األقاليم املناخية يف قارة اسرتاليا  . -2

 بسبب اتساع املساحة  •

 تركز السكان بصفة أساسية يف اسرتاليا األقاليم املعتدلة  . -3

 ياه .بسبب اعتدال املناخ وتوفر امل •

 اختالف توزيع السكان يف قارة اسرتاليا من منطقة ألخرى. -4

 .اختالف املناخبسبب اختالف أشكال التضاريس و  •

 تقدم قارة اسرتاليا يف جمال التعليم . -5

 . بسبب وجود معاهد معتمدة من قبل احلكومة   / اخنفاض تكاليف التعليم •

 حيتل القمح نصف املساحة املزروعة يف اسرتاليا  . -6

 ب مالئمة املناخ وتوفر مياه األمطار واآلابر االرتوازية .بسب •

 تعترب قارة اسرتاليا املكان األنسب ملزارع الطاقة الشمسة . -7

 بسبب متتعها بنسبة كبرية من ضوء الشمس خالل معظم العام. •

 إبقامة عالقات خارجية مع الدول األخرى -رمحه هللا-اميان الباين املؤسس  -8

 ة واجتماعية وسياسية على الصعيد الدويل لبناء عالقات اقتصادي •

 السؤال الثالث : ما النتائج املرتتبة على .
 تنوع األقاليم املناخية يف قارة اسرتاليا  . -1

 تنوع احملاصيل الزراعية  •

 الشراكة اإلماراتية االسرتالية  -2

 زايدة االستثمارات االماراتية االسرتالية / تعزيز الروابط بني شعيب البلدين •
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القوعمدرسة                                      الصف السابع                                                   مادة الدراسات االجتماعية        

سؤال الرابع: أكمل املخطط الذهين التايل:ال  
  

 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

 
 
 

 
 
 

 السؤال اخلامس: قارن بني كال مما أييت :
1-  

 السهل الساحلي الشرقي ابسرتاليا السهل الساحلي الشرقي بدولة اإلمارات  أوجه املقانة 

 مشايل جنويب  مشايل جنويب  االمتداد

 ضيق بسبب اجلبال اجلبال ضيف بسبب  االتساع

 
 

 مظاهر السطح في استراليا 

 السهول الوسطى الهضبة الغربية المرتفعات الشرقية

تعرف بالسلسلة العظمى 
وتحصر بينها وبين الساحل 

 سهال ساحلًي ضيًق 

% من مساحة  65تشغل 
استراليا وتوجد بها جبال 
مكدونال وصحراء فك توريا 

 الكبرى 
 

سهول واسعة مستوية 
السطح يجري بها نهر فلندرز 
 ويصب في خليج كاربنتاريا

العالقات التجارية بين المارات واستراليا )الصادرات 
 والواردات(

مارات لستراليا مارات من استراليا صادرات دولة الإ  واردات دولة الإ

 

 النفط 
 المعادن 

 الهياكل المعدنية 

 معدات التصالت 
لباناللحوم ومن

أ
تجات ال  
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2-  
 
 
 

 
 : أمامك خريطة صماء لقارة اسرتاليا ، اكتب ما تشر إليه األرقام اليت عليها  السادسالسؤال 

 

 .................جبال  -1

 .............. مدار -2

 ..........إقليم مناخي..... -3

  ............. جزيرة  -4

 ................ خليج -5

 .........احمليط..... -6

 ............احمليط  .. -7

 اخلليج......................... -8

 

 اخلصائص املناخية املوقع  اإلقليم

 حار صيًفا واألمطار صيفية  مشال اسرتاليا املومسي 

 حار صيَفا معتدل شتاَء واألمطار قليلة واندرة وسط اسرتاليا الصحراوي

 ال العام معتدل صيًفا ابرد شتاًء واألمطار طو  شرق وجنوب شرق اسرتاليا شبه املداري الرطب

 الحاجز الكبير

 شبه المداري 

 تسمانيا

 كاربنتاريا

 الهادي 

 الجدي

 الهندي 

 السترالي الكبير

 انتبه 
ربعة في 

أ
تختلف فصول السنة ال

رضية  الشمالي عنها 
أ
نصف الكرة ال

 في نصف الكرة الجنوبي
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  :اخرت اإلجابة الصحيحة من بني البدائل لكل عبارة فيما أييتالسؤال األول : 
 :أكرب إمارات دولة اإلمارت العربية املتحدة مساحة   -1

 (  أبوظيب         -الشارقة         -)   ديب     

  : تحدة مساحة أصغر إمارات دولة اإلمارات العربية امل -2
 (  عجمان         -      الشارقة           -    )   الفجرية           

 :عاصمة دولة اإلمارات العربية املتحدة  -3
 ديب (         –       أبوظيب         -)    العني                   

 :  يف أبوظيب عام  الشيخ زايد بن سلطان مقاليد احلكم -إبذن هللا  -تسلم املغفور له  -4

 (م   1999          -         م 1976           -     م  1966)       

 :زايرات دورية هدفها مجع املعلومات والوقوف على احلقائق اختاذ اإلجراءات الالزمة -5

 اخلطة اخلمسية  (              -        الزايرات الدورية              -           اجلوالت امليدانية)       

 :  جمموعة من اإلجراءات حمددة مبدة مخس سنوات هتدف إىل تنفيذ جمموعة من املشروعات -6

 اخلطة العشرية  (           -           اخلطة اخلمسية           -) اخلطة السنوية                

 .مت تشييد مدينة زايد الرايضية يف أبوظيب عام  -7

 م (1989        –م          1969          -        م9197)       

 :من أهم املعامل احلضارية يف أبوظيب -8

 دار األوبرا(         -           متحف اللوفر            - ) برج خليفة               

 : مت اإلعالن عن قيام دولة اإلمارات املتحدة -9

 ( م1971ديسمرب  2        -م     1968فرباير  25        - م          1968فرباير  18)        

 : مشروه يضم خمتربات لالبتكار يف الصحة والتعليم واملدن الذكية والطاقة والنقل -10
 متحف احلاضر (             -  متحف املستقبل        -) متحف املاضي           

 ن أن ترد:مساعدات مادية أو عينية تقدم للمحتاجني دو  -11

 التربعات     (      -القروض                     -         املنح)        

جوالت مراجعة درس 

ميدانية للشيخ زايد 

  -رمحه اهلل-
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 :اثين أصغر إمارات الدولة من حيث املساحة  -12
 (  أم القيوين            -الشارقة                 -) عجمان                        

 : ي اإلمارة اليت تقع ابلكامل على الساحل الشرق -13
 الشارقة  (            -           الفجرية               -) رأس اخليمة                    

 : من األماكن السياحية يف إمارة أم القيوين -14
 قلعة اجلاهلي  (        -       جزيرة السينية       -) جزيرة ايسلند                   

 كر السبب(: السؤال الثاين : مب تفسر  ) اذ 
 . -رمحه هللا –ما أهم مشروعات البنية التحتية اليت أنشأها الشيخ زايد  -1

 مشروعات املاء والكهرابء      /   الصرف الصحي   / الطرق واملباين   / املطارات واملوانئ •

 .  لتشجيع الزراعة  -رمحه هللا-ما أهم اإلجراءات اليت اختذها الشيخ زايد  -2

 توفري املياه     / توزيع املزارع ابجملان على املواطنني   / توفري البذور واألمسدة للمزارعني إصالح الرتبة    /   •

 .   -رمحه هللا-ما أهم الصفات احلميدة اليت اتصف هبا الشيخ زايد  -3

 الكرم      / احلكمة           / الشجاعة   /  اإلخالص    / الصدق   /  العقالنية يف األحكام •

 .يف إمارايت ديب والشارقة -رمحه هللا-مال اليت قام هبا الشيخ زايد ما أهم األع -4

 إنشاء طريق معبد بني أبوظيب وديب •

 عائلة حمتاجة يف الشارقة . 70تقدمي األراضي لــــ  •

 زايدة املنح اليت كانت قد أعطيت لتمكني املواطنني من بناء منازهلم . •

 . ه هللا يف رأس اخليمة وأم القيوين والفجرية رمح –ما أهم األعمال اليت قام هبا الشيخ زايد  -5

 ختطيط احلدود بني رأس اخليمة والفجرية  •

 وحدة سكنية جديدة للمواطنني 900بناء  •

 توفري طرق املواصالت لربط الفجرية مع إمارات الدولة  •

 % من الديون.50أمر إبعفاء املزارعني والصيادين من  •

 حجز املياه وتوفريها لري األراضي الزراعية  *                 ؟ ما أهم فوائد السدود -6
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 السؤال الرابع: أكمل املخطط الذهين التايل:
  

 

 
 
 
 
 

 ، اكتب ما تشر إليه األرقام اليت عليها  لدولة اإلمارات: أمامك خريطة صماء  السادسالسؤال 

 ................. اخلليج -1

  .............. حبر -2

 ...............العاصمة -3

  .............  مدينة -4

 ................  مدينة  -5

 ..............  أصغر إمارات الدولة   -6

 ..............  إمارة -7

 .........................إمارة  -8

 إمارة .......................... -9

 مدينة ....................... -10

 سلطنة.................. -11

 دائرة عرض رئيسية ..................... -13                   ......................... -12

ماراتية مشرفة  نماذج اإ   

م القيوين
أ
 جزيرة السينية في ا

برز المعالم السياحية في 
أ
من ا

مارة الكان الذي يربط الحاضر  الإ

 بالماضي 

 قلعة الفجيرة بالفجيرة
ضخمها 

أ
شهر القالع وا

أ
من ا

وكان لها دور كبير في حماية 
منطقة من المستعمرين ال  

س الخيمة 
أ
يسلند برا

 
 حديقة ا

الوجهة الترفيهية المخصصة 
فراد العائلة 

أ
 ل

 العربي

بوظبي
أ
 ا

 دبي

 الشارقة

 عجمان 

 عمان

م القيوين
أ
 ا

س الخيمة
أ
 را

 الفجيرة 

 العين

 المملكة العربية السعودية 

 عمان

 مدار السرطان


